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ENCARTE: 13º salário: Mobilização e luta garantem 1ª parcela

É tempo de avançar com quem 
vai no mesmo rumo.

Receita de Ano Novo

Para você  ganhar belíssimo Ano Novo 
cor de arco-íris, ou da cor da sua paz, 
Ano Novo sem comparação com o todo o tempo já vivido 
(mal vivido ou talvez sem sentido) 
para você ganhar um ano 
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, 
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser, 
novo  
até no coração das coisas menos percebidas 
(a começar pelo seu interior) 
novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, 
mas com ele se come, se passeia, 
se ama, se compreende, se trabalha, 
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita, 
não precisa expedir nem receber mensagens 
(planta recebe mensagens? 
passa telegramas?). 
Não precisa fazer lista de boas intenções 
para arquivá-las na gaveta. 
Não precisa chorar de arrependido 
pelas besteiras consumadas 
nem parvamente acreditar 
que por decreto da esperança 
a partir de janeiro as coisas mudem 
e seja tudo claridade, recompensa, 
justiça entre os homens e as nações, 
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, 
direitos respeitados, começando 
pelo direito augusto de viver. 
Para ganhar um ano-novo 
que mereça este nome, 
você, meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil, 
mas tente, experimente, consciente. 
É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre.

Carlos Drummond de Andrade

FeLIz
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Um ano de lutas, resi stência e conquistas!

2009 começou com a crise financeira 
internacional ameaçando pro-

mover uma recessão econômica em todos os 
países, inclusive no Brasil. Não era tudo isso, 
mas os patrões não vacilaram, eles demitiram, 
reduziram jornada e salário e quiseram passar 
por cima de outros direitos dos/as trabalha-
dores/as. 

As rápidas decisões do governo federal 
como a redução de impostos e o estímulo ao 
crédito e ao consumo recolocaram o País em 
seu ritmo de crescimento, espantando o fan-
tasma do desemprego.

Com a gripe A, a grande imprensa mais 
apavorou a população do que informou. O tra-
balho na Saúde redobrou e a suspensão das 
aulas causou grande transtorno ao pessoal da 
Educação. Ainda tivemos, aqui em Diadema, 
a indústria dos precatórios confiscando di
nhei ro público, com a Administração amea-
çando não acertar em dia os salários.

Nada disso nos desanimou e mostramos 
que somos bons de luta. Unidos e mobiliza-
dos em torno do Sindicato nós defendemos os 
nossos direitos.

Que seja esse o nosso compromisso para 
2010, pois só assim conquistaremos melhores 
salários e melhores condições de trabalho, 
ajudando o Brasil a caminhar na trilha do de-
senvolvimento econômico, social e educacio-
nal. Mesmo porque, no Sindicato, quem de-
cide é a categoria, que tem vez e voz!

Reuniões setoriais 
encaminham reivindicações

Entre fevereiro e novembro deste ano o 
Sindicato promoveu 43 reuniões setoriais 

para tratar dos problemas e das reivindicações 
dos/as trabalhadores/as de diversas áreas. 
Nas fotos, reuniões com GCPs, jardineiros, 
trabalha dores da saúde e de obras.

A categoria decide!

Neste ano foram realizadas 18 assemblé-
ias que deliberaram sobre temas fun-

damentais para a categoria como banco de 
horas, plano de carreira da GCM, jornadas de 
trabalho da Educação, com encaminhamen-
tos e aprovação de resoluções que represen-
taram ganhos para a categoria. Além disso, 
aconteceram também assembléias para 
eleição de representantes para os Conselhos 
do Fundeb, da Educação e para a Mesa Seto-
rial da Saúde.

GCM :Saiu o Plano de Carreira 
Os/as companheiros/as da Guarda Civil Munici-
pal (GCM) conquistaram o plano de cargos, sa-
lários e carreira conforme suas reivindicações. 

Assembléia em fevereiro dá início à campanha salarial

Para encaminhar reivindicações específicas, 
reunião com a GCP, com os jardineiros, com o 
pessoal da saúde e com os trabalhadores em 
obras

Assembléia aprova o plano

Foi um ano e tanto! 
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Um ano de lutas, resi stência e conquistas!

Campanha Salarial 2009 
 
O melhor acordo do ABCD

O ano de 2009 começou difícil para 
os/as trabalhadores/as da Prefeitura 
em razão da crise financeira e dos 

seqüestros de receitas, associados à falta de 
ações concretas do governo municipal para 
acabar com desperdício de recursos públi-
cos, que escoam nas terceirizações, sobre-
posição de funções e falta de planejamento.

Iniciamos nossa campanha salarial 
nesse cenário de dificuldades. Mesmo assim, 
fomos à luta e defendemos as nossas con-
quistas, não admitindo retrocessos.

Em março, rejeitamos a proposta feita 
pela Administração, que queria pagar a infla-
ção de 6,25% na forma de abono.

Resistimos, tensionamos e entramos em 
estado de alerta exigindo um bom acordo, 
mesmo a Prefeitura alegando falta de di
nheiro por causa da crise e dos seqüestros.

Nossa mobilização deu resultado e fo-
mos os únicos do serviço público da região 
a conseguir a reposição integral da inflação. 
Os/as trabalhadores/as das prefeituras de São 
Bernardo, São Paulo e Mauá tiveram 0% de 
reajuste. Em Santo André e São Caetano, os 
reajustes foram abaixo da inflação.

Também tivemos resultado favorável no 
debate do Plano de Carreira da GCM, que 
foi um dos itens da campanha salarial. Ele 
foi aprovado depois de sete meses de nego-
ciações e oito assembléias, garantindo para 
2010 a promoção de mais de 60% dos guar-
das civis municipais.

Na Educação, impedimos a criação 
de novos cargos de professor com salários 
menores do que os atuais e, depois de 15 
anos, finalmente conquistamos a regulamen-
tação das jornadas de trabalho das creches. 

Educação

Regulamentação das 
jornadas das creches

Depois de 8 meses de intensas negocia-
ções e mobilização dos/as professo-

res/as, foram regulamentadas as jornadas 
da creche e da educação infantil com aten-
dimento de 4 horas. 

Pela valorização dos/as 
funcionários/as das escolas

O Sindicato realizou debate sobre a valo
rização dos profissionais das escolas 

públicas, que contou com a participação 
de José Carlos Bueno do Prado, o Zezinho, 
diretor da Afuse (Sindicato dos Funcionári-
os e Servidores da Educação) e da CNTE 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Educação). 

A nova lei abre caminho para os/as 
trabalhadores/as na educação serem reco
nhecidos/as formalmente enquanto cate
goria profissional, e esse objetivo só será 
alcançado com organização, participação e 
união de todos. 

Mais horas livres aos 
professores

Uma importante reivindicação conquistada 
neste ano foi o aumento das horas livres 

para preparação de aulas, com o fim das reu
niões obrigatórias aos sábados. As reuniões de 
formação passam a ser de duas horas, indepen-
dentemente da jornada de trabalho. 

Nossa luta também impediu que fosse 
aprovado na Câmara Municipal o projeto 
de lei criando novos cargos de professor de 
educação infantil e fundamental com salários 
menores que os recebidos pelos atuais profes-
sores da rede municipal.

Na luta pela aposentadoria especial

O Sindicato está reivindicando da Prefei-
tura a regulamentação da aposentadoria 

especial através de um projeto de lei, que se-
ria a solução mais rápida para todos/as.

Enquanto isso não acontece, o Departa-
mento Jurídico do Sindicato entrou com ação 
e está orientando os/as trabalhadores/as sobre 
a questão. No dia 17 de setembro, debate com 
o Dr. Moacir Pereira, advogado do Sindema, 
lotou a Sede do Sindema.

Assembléia aprova acordo da campanha salarial Assembléia setorial dos/as professores/as da Educação

Ketu, presidente do SindServ de São Bernardo, 
no debate sobre profissionalização do pessoal 
da Educação
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Serviço público

Pelo fim das 
terceirizações

Debate realizado 
em outubro 

reforçou a necessi-
dade de combater as 

terceirizações como as realizadas em várias 
áreas, entre elas a da Saúde, Transporte e 
Merenda Escolar, além da frente de trabalho, 
que é uma das mais perversas formas de tra-
balho precário e desregulamentado, que não 
dá nenhuma garantia ao/à trabalhador/a. 

Participaram da mesa Denise Motta 
Dau, secretária de relações do trabalho da 
CUT; Aparecido Inácio, assessor jurídico 

                JorNAl Do SINDIcAto é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.
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EXPEDIENtE

Nosso Sindicato esteve presente nas principais lutas dos/as tra-
balhadores/as por uma vida melhor.
Aqui no ABC, diretores/as da entidade participaram do ato do 

1º de Maio realizado pela CUT em São Bernardo e também das 
atividades do Dia Internacional da Mulher. Estivemos presentes nas 
jornadas de luta pela manutenção do emprego e contra a proposta 
dos patrões de reduzir salário como forma de enfrentar a crise. 

Nosso Sindicato também participou dos congressos estadual e 
nacional da CUT, que aprovaram várias reivindicações, entre elas a 
jornada de trabalho de 40 horas. E estivemos na Marcha da Classe 
Trabalhadora, realizada pelas seis centrais sindicais em Brasília, exi
gindo avanços trabalhistas e sociais, entre eles a ratificação, pelo 
Congresso Nacional, da convenção 151, que estabelece negociação 
sindical e coletiva permanente no serviço público. 

Os avanços só são possíveis com a união de todos/as os/as tra-
balhadores/as. 

A classe trabalhadora é uma só!

Plantões da diretoria  

Os plantões diários da diretoria para de-
mandas individuais dos/as trabalhadores/

as somaram 847 atendimentos até o início de 
dezembro. Entre 24 de dezembro e 3 de janei-
ro, estaremos em recesso. O Departamento Ju-
rídico retoma o atendimento aos/às associados/
as no dia 12 de janeiro.

Atendimento do Convênio Médico

Desde março, os convênios médicos para 
atendimento dos funcionários da PMD 

são feitos pelas operadoras de saúde San-
tamália e Intermédica. Até novembro, houve 
866 novas adesões e 166 exclusões dos planos 
de saúde oferecidos através do convênio com 
a Prefeitura. 

do Sindema e do Sindsaúde/SP; o deputado 
fede ral Vicentinho, autor do projeto que 
regulamenta a terceirização nas empresas 
privadas e de economia mista, e Fausto 
Augusto Jr, do Dieese. 

Sindicato e cipeiros articulam 
ações comuns

Encontro realizado em novembro decidiu 
encaminhar luta conjunta pela melhoria 

das condições de trabalho na Prefeitura. 
Reuniões mensais estão sendo realizadas 

no Sindicato para levantar os problemas de to-
dos os setores e iniciar mobilização por mais 
segurança e o fim das doenças ocupacionais.

Mais convênios e nova carteirinha

O Sindicato alca-
nçou 16 con-

vênios com presta-
dores de serviços de 
diversas áreas, ofe-

recendo descontos e vantagens aos/às sindi-
calizados/as. Destes, oito foram acrescentados 
neste ano. Verifique em: www.sindema.org.br. 

Também começou a valer a nova cartei-
rinha de associado, que você deve retirar na 
Sede do Sindicato.

Atendimento jurídico qualificado
Os/as trabalhadores/as sindicalizados/as con-
tam com um atendimento qualificado e espe-
cializado em serviço público. De acordo com 

a natureza do problema as questões jurídicas 
são encaminhadas ao escritório Aparecido 
Inácio e Pereira Advogados ou ao Dr. Fran-
civaldo Rodrigues.

Neste ano, o Departamento Jurídico do 
Sindicato realizou 620 atendimentos indivi
duais de orientação aos associados e ingressou 
com 43 novos processos contra a Prefeitura.

Informação para a categoria

Em julho, colocamos no ar o endereço ele-
trônico ( www.sindema.org.br) com notí-

cias, legislação, publicações, fotos e contato 
com a diretoria. Até novembro, o site do Sin-
dema contou com 4.140 visitantes. Em mé-
dia, cerca de 200 páginas de documentos de-
positados no site são copiados mensalmente. 

Fim dos abusos no banco de horas

Em 2008 o Sindicato de-
nunciou a Prefeitura ao 

Ministério Público do Tra-
balho por infringir direitos 
dos/as trabalhadores/as no 
sistema de banco de horas. 
Neste ano, conseguimos 

chegar a um acordo para coibir os abusos.
A partir de 2010, o/a trabalhador/a que 

acumulou até abril deste ano mais de 200 horas 
vai receber as horas excedentes em dinheiro. 
Quem teve banco até 200 horas programou fol-
gas. Foram beneficiados 2.781 trabalhadores, 
alguns com horas acumuladas desde 2001. 

o/a aSSociado/a em primeiro lugar

No sentido horário: metalúrgicos do ABC em manifestação na Volks; sindicalistas da região em 
ato de 1º de Maio no Paço de São Bernardo e 6ª Marcha dos Trabalhadores em Brasília


